
CHAMADA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

COLEÇÃO ESSENCIAL DE DIREITO DO CURSO DE DIREITO DA PUC CONTAGEM 

(FORMATO DIGITAL – EDIÇÃO e-booK) 

EDITAL nº 01/2019 

O Curso de Direito da PUC Contagem estará recebendo contribuições intelectuais para 

os próximos volumes de linhas de pesquisas de sua coletânea, em formato digital (e-

book), com lançamento previsto para 12/12/ 2019, no espaço de exposições do teatro 

João Paulo II, prédio 30, campus Coração Eucarístico, Avenida Dom José Gaspar, nº 500, 

bairro Coração Eucarístico – Belo Horizonte/MG. A coletânea será coordenada por 

professores do curso. A coletânea será publicada em formato digital, de preferência, 

com fomento. 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1.1  Os artigos submetidos serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não 

refletindo, necessariamente, a opinião dos organizadores dos e-books. 

1.2  Os livros digitais terão como coordenadores os professores doutores Fernanda 

Paula Diniz e André Vicente Leite de Freitas. 

1.3  O Conselho Editorial e a comissão organizadora reservam-se o direito de não 

realizar a publicação, caso não haja número mínimo suficiente de artigos necessários 

para publicação dos volumes da edição e-book, um de cada linha de pesquisa. Ademais, 

caso haja número expressivo de artigos de qualidade, se reservam o direito de publicar 

mais de um volume da linha de pesquisa. 

1.4  Serão aceitos para publicação, trabalhos inéditos de professores e estudantes 

de graduação e pós-graduação da área Jurídica ou afim, em forma de artigo científico. 

1.5  Os trabalhos poderão ser escritos em coautoria, limitando-se, porém, a 02 

autores em cada trabalho. Poderão ser admitidos artigos com mais autores, caso 

haja carta de recomendação do professor orientador. 

1.6  Os artigos escritos por alunos de graduação deverão, obrigatoriamente, ser 

orientados por um professor, que deverá constar como coautor da obra. 

1.7  A publicação dos artigos não implica em remuneração aos autores. 

1.8  Ao submeter o artigo para publicação o autor transfere os direitos autorais do 

artigo para publicação nos referidos Livros Digitais e garante que o artigo é original, 

inédito, e que não infringe qualquer direito autoral ou outro direito de propriedade de 

terceiros e afirma que os procedimentos de coletas de dados atendem aos preceitos 

vigentes em comitês de ética em pesquisas. 

1.9  Os artigos da Coleção Essencial de Direito do Curso de Direito da PUC Contagem 

serão publicados em formato PDF, sem restrições, no sitio do portal 

www.papeljuridico.com e os autores terão direito a uma licença de uso livre 

(disponibilizada na penúltima página da obra) com os seguintes benefícios: 



a) Acesso ao Formato Digital da obra – Acessar, baixar e ler a obra no formato 

digital via internet, através de navegador comum. 

b) Versão do livro em PDF – Disponibilidade da obra do autor em formato PDF, 

com possível gravação em CD, substituindo com isso a prática antiga de edições em 

papel. 

1.10 Os autores viabilizarão a publicação da obra, podendo a Comissão organizadora 

buscar fomento para a edição da coletânea, podendo até haver patrocínio por 

entidades públicas ou privadas. 

2. DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA ENVIO DOS TRABALHOS 
 
2.1  O recebimento dos trabalhos deve acontecer do dia 15 de junho de 2019 até o 
dia 15 de setembro de 2019, impreterivelmente. 

2.2  Os arquivos com os artigos deverão ser enviados para o e-mail: 

livrodireitopuccontagem@gmail.com 

2.2.1  O formato do artigo deve ser Word (DOC). Não serão aceitos artigos no 

formato DOCX, PDF ou outros. Caso a submissão não ocorra no formato DOC, o artigo 

será RECUSADO SUMARIAMENTE. 

2.2.2  Deverão os autores remeter para o mesmo e-mail autorização para 

publicação (VER MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO NO FINAL DO EDITAL) 

sem ônus à Coleção Essencial de Direito do Curso de Direito da PUC Contagem, 

assinada por todos os autores do trabalho. 

2.2.3  Comissão organizadora enviará e-mail de confirmação do recebimento 

de cada artigo. O e-mail de contato com os autores, informado no artigo, é a única 

forma de contato com os autores a ser utilizada pela Comissão Organizadora. 

2.3  O artigo deverá seguir as seguintes regras: a) formatação segundo as regras 

gerais da ABNT; b) conter de 15 a 25 laudas, seguindo o padrão de letra TIMES NEW 

ROMAN, tamanho 12; c) citação de autores no sistema AUTOR, DATA; d) conter resumo 

na língua portuguesa de até 250 palavras, acompanhado de 04 palavras-chaves; e) sob 

pena de não classificação, o artigo deverá conter a qualificação dos autores em nota de 

rodapé (com titulação e vinculação profissional); f) adotar notas de rodapé. 

2.4  Antes de enviar seu trabalho, revise-o com atenção, pois o conteúdo vinculado é 

de inteira responsabilidade de seus autores, e não serão realizadas alterações 

posteriores. 

2.5 As informações apresentadas no trabalho são de responsabilidade exclusiva de 

seus autores. 

2.6 Para a submissão, o autor deverá observar as seguintes regras: 

 

a) Os artigos devem estar anexados ao e-mail, em dois arquivos (um deles com 

os dados de autoria e outro sem conter dados do autor). 

b) Os dados de identificação do autor devem ser inseridos no corpo do e-mail, 

incluindo nome completo, área em que atua, titulação máxima acadêmica, Instituição 

mailto:livrodireitopuccontagem@gmail.com


em que atua ou estuda e contatos de telefone fixo, celular e e-mail. Devendo ser 

enviadas as informações de todos os autores no e-mail. 

c) Ao submeter seu trabalho, o autor deverá indicar no artigo enviado em qual 

linha de pesquisa abaixo relacionadas pertence, derivadas da convergência das linhas 

de pesquisa de programas de pós-graduação em Direito Stricto Sensu do estado de 

Minas Gerais1: 

 

Linha 1: Direitos Humanos e Estado Democrático de Direito; 

Linha 2: Reconstrução dos Paradigmas de Direito Privado (Direito Civil, Empresarial e 

Trabalhista); 

Linha 3: O Processo no Estado Democrático de Direito; 

Linha 4: Estado, Constituição e sociedade: fundamentos jurídicos e filosóficos; 

Linha 5: Direito Penal Contemporâneo 

Linha 6: Direito e suas interfaces com outras áreas do conhecimento. 
 
2.7  Após a submissão do artigo, não será aceita a troca, retirada ou inclusão de 
autores. 
2.8  Os autores poderão desistir da submissão do artigo até 15 dias após a 
submissão. Após este período, não haverá possibilidade de retirada do artigo no livro 
digital. 

 

3. DA ACEITAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

3.1 Seleção dos artigos: Os artigos serão avaliados pelo Conselho Editorial e pela 

Comissão Técnico-Científica. O resultado da seleção ocorrerá até o dia 15 de outubro 

de 2019. 

3.2 A Comissão Técnico-Científica poderá tomar as seguintes deliberações: 

a) Reprovar o artigo sem observações, nos casos de plágio e/ou autoplágio com 

qualquer documento já publicado mediante relatório do software CopySpider. A taxa 

de similaridade não poderá ser maior que 10%. Maior que esta, o artigo será 

RECUSADO SUMARIAMENTE. Cópia literal ou aproveitamento de texto de terceiros é 

considerado plágio. Quando esta cópia ocorre de outro trabalho do próprio autor esta 

prática é considerada autoplágio. EVITAR QUALQUER FORMA DE PLÁGIO. 

b) Reprovar o artigo quando apresentar qualidade técnica insuficiente seja pela 

inconsistência na redação científica, metodologia e resultados apresentados. 

c) Solicitar correções no artigo mediante parecer dos editores e revisores. Os 

autores terão a oportunidade de realizar os ajustes e uma nova avaliação será 

conduzida para verificar a consistência técnico-científica do trabalho. 

d) Aprovar o artigo. 

 

                                                           
1
 As linhas de pesquisa aqui definidas levaram em consideração as linhas dos seguintes programas de pós-

graduação em Direito: PUC Minas, Faculdades Milton Campos, FUMEC, Faculdade Dom Helder Câmara, 
UFMG, UFJF e UFU. 



3.3  Do recurso: A decisão sobre os artigos pelo Conselho Editorial e pela Comissão 

Técnico-Científica é IRRECORRÍVEL. 

3.4  Recebendo o parecer APROVADO PARA PUBLICAÇÃO, será emitido um e-mail 

ao(s) autor(es) informando sobre a previsão de publicação da coletânea e seus 

volumes, bem como os valores que porventura deverão ser depositados em contas 

bancárias (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Banco Itaú) ou através de 

transferências bancarias, por cada autor, para viabilizar a publicação e/ou coquetel de 

lançamento. 

3.5  Os colaboradores estarão cientes de que a publicação tem um número máximo 

de artigos, que será definido pelo Conselho Editorial e Comissão Organizadora. Caso o 

número de artigos submetidos para avaliação e publicação nesta edição ultrapasse o 

número máximo definido, esses poderão ser arquivados para nova submissão e 

possível publicação em edição posterior, com prévio aviso ao autor. 

 

Participe, aguardamos a sua colaboração! 

 

Belo Horizonte, 03 de junho de 2019. 

 

André Vicente Leite de Freitas. 
Doutor em Direito Público 

Professor de Direito Civil, Empresarial e Processual Civil 

 

Fernanda Paula Diniz 
Doutora em Direito Privado 

Professora de Direito Civil e Direito Empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________ 

 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO 
 

Declaro para os devidos fins que o texto intitulado 
..................................................................................................................... 
é de minha autoria e que todos os esforços foram feitos para que as 
fontes utilizadas no mesmo fossem explicitadas no próprio corpo do texto 
e nas referências. Estou ciente de que todas as informações 
apresentadas no trabalho são de exclusiva responsabilidade dos autores. 
 
O presente trabalho: ( ) é inédito 

 
Por meio desta declaração autorizo a divulgação do texto, por mídia 
impressa, eletrônica ou outra qualquer, a Coleção Essencial de Direito do 
Curso de Direito da PUC Contagem, sem custo algum. Esta obra passa a 
ser licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição 3.0 e 
distribuída gratuitamente. 
Sem mais para o momento, 
 

_________________________________________________ 

Local e Data 
 

Nome dos autores Assinatura e-mail de contato 

   

   

   

   
 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pt_BR

